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Ændringsforslag 
 

til 
 

Forslag til: Inatsisartutlov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, kirkegårde og 
begravelser. 
 
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 

 
Til § 9 

 
1. § 9, stk. 2, affattes således:  
”Stk. 2. Begravelsesmyndigheden afgør på grundlag af den fremsatte anmodning og under 
iagttagelse af reglerne i §§ 10 og 11, om begravelse eller ligbrænding skal finde sted, og om 
en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen (kirkelig begravelse), eller denne skal 
foregå uden medvirken af en præst (borgerlig begravelse).”  
 

Til § 12 
 

2. § 12, stk. 2, affattes således: 
”Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 1, når særlige 
omstændigheder taler derfor.” 
 
 
 

Bemærkninger til ændringsforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 

Ændringsforslaget fremsættes på baggrund af en konstatering af fejl i den grønlandske version 
af lovforslaget. I § 12, stk. 2, er der anført en forkert henvisning. I § 9, stk. 2, mangler der 
”under iagttagelse af reglerne i §§ 10 og 11”.  
 
Formålet med ændringsforslaget er således at berigtige den grønlandske version af 
lovforslaget.  
 
Ændringsforslaget indebærer ingen ændringer af den danske version af lovforslaget. 
 

 
Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 

 
Til nr. 1 
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Bestemmelsen medfører, at det også af den grønlandske version af forslaget fremgår, at 
begravelsesmyndigheden ved afgørelsen af, om begravelse eller ligbrænding skal finde sted, 
og om en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen, skal iagttage reglerne i lovens §§ 
10 og 11. § 10 fastsætter, hvad der skal lægges vægt på ved afgørelsen af, om liget skal 
begraves eller brændes. § 11 fastsætter en formodning om kirkelig begravelse i de tilfælde, 
hvor afdøde var medlem af Kalaallit Nunaanni Ilagiit eller et trossamfund uden for Kalaallit 
Nunaanni Ilagiit.  

 
Til nr. 2 

 
Bestemmelsen medfører, at det også i den grønlandske version af forslaget fremgår, at 
Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fravigelse af § 12, stk. 1, når særlige omstændigheder 
taler derfor. § 12, stk. 1, fastsætter, at begravelse eller ligbrænding ikke må foretages, før 
afgørelse vedrørende de i § 9, stk. 2, nævnte forhold foreligger.  


